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H. Bolingbroke Muaie

L;i tutinon la esperantistaro funebras. La kiso mal
varma de 1’ morto kruele fermis por ĉiam la lipojn 
de unu el la plej entuziasmaj, kuraĝaj, sindonaj ba
talantoj por Esperanto. Ja la malapero de vigla, in
teligenta kaj bonkora subtenanto kaj gvidanto de 
unu el la plej sanktaj homaj entreprenoj, estas dolo 
riga perdo neriparebla, precipe kiam Esperanto kon 
traŭstaras ĉian malhelpon, kaj nur per sia propra 
valoro staras nefalebla.

Lii vivo esperantista de Harold Bolingbroke Mu 
die komenciĝis Oktobron 1902. Post unu jaro, asi- 
milinte tre bone la novan lingvon, li redaktis la. 
unuan gazeton de propagando en angla lingvo. The 

Esperantigi,. En la jaro 1901, li ĉeestis Ia neforgese
blajn kunvenojn de Calais kaj Dover.

Britujo estas kampo bonega por utila kaj se
rioza laboro: lia energio plugis ĝin kaj disĵetis la 
semon, kiu ĝermis, burĝonas kaj fruktodonos.

Nenia loko pli taŭga por lia energio ol la seĝo 
de prezidanto de British Esperanto Association. Lia 
vigleco postulis ion plu: li fariĝis prezidanto de 
T'. E. A. .Al la propagando teoria li aldonis la pro-i 
pagandon praktikan.

Por la enviebla Kongreso de Cambridge oni 
bezonis homojn kapablajn translokigi montojn kaj 
fluidigi oron: li estis unu el la Trio jior la Tria.

La Lingva Komitato volis helpon efikan kaj 
belan ornamon: ĝi malfermis antaŭ li la brakojn.

Harold Bolingbroke Mudie malaperis de la su
prajo de la tero. Jam lia voĉo ne aŭdiĝas. Nun Ji> 
mano kuŝas senmove. Tamen lia spirito vivas kun 
ni; liaj vortoj kuraĝigaj sonas ankoraŭ tre forte ĉe 
niaj oreloj; kun fido senlima li montras al ni la 
vojon celitan.

Dormu pace kaj glore.

Brazila Ligo Esperantista

Os grupos filiados pagam uma quota annual 
de, pelo menos 158000, correspondente a seis socios.

Os socios isolados pagam a contribuição annua! 
de 5*000.

Qualquer socio de grupo filiado poderá adherir 
i a B. L .E. pagando apenas a quota annual de 28500

Não ha joia.
As pessoas que remetterem a importancia de 

10*O<K)  são consideradas socios da B. L. E. e h.elpa- 

bonantoj.

Todos os socios recebem gratuitamente o «Bra- 
sila Esperantisto».
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LA REĜO KAJ LA BOTISTO
(Portugale verkis Bulhão Pato)

Estis iam... mi ne scias
Cu antaŭ aŭ ĉu post Kristo.
Sed mi scias ja, ke estis
Iam reĝo kaj botisto.

Ho, Helena, la botisto 
Estis flikisto malriĉa.
Kun edzin’ kaj kvar infanoj ; 
Ce li mankis pan’ sufiĉa.

En 1’angulo de ŝtuparo
Li tagnokte laboradis ;
Por forgesi la ĉagrenojn,
Jenan kanton li kantadis :

«Riveretoj al riveloj,
Kun ili fluas al mar’ ; 
Estas Ja leĝoj de 1’mondo, 
Vana ĉiu kontraŭstar’;
Sorto naskis min malriĉa, 
Ne helpas labor’ kaj ŝpar’».

La reĝo multajn juvelojn 
Havis kaj multegan oron ;
Li havis eĉ pli ol tio.
Ĉar li havis bonan koron.

Li helpadis malriĉulojn, 
Sen ke oni konus lin, 
Kiel volas Di’ kaj kiel 
Faradas via patrin’.

Sen servistoj en livreo
La reĝ’ ofte eliradis
Sola, kaj alivestita
En la arbo promenadis.

Aŭdis li. kiel kantante
Plendis la botisto. ĉar : 
«Sorto naskis lin malriĉa. 
Ne helpas labor’ kaj ŝpar’».

La reĝ’ alidirite plurloje 
Tiun voĉon kaj la ploron, 
Bedaŭris la maljunulon 
Kaj kompatis la doloron.

La palacon li veninte 
Ordonas al pokalisto, 
Ke kukon kun enmetaĵo 
Li sendu alla botisto.

En la enmetaĵo estis
La aĵo plej delikata:
En ĝi estis granda kvanto
Da, ormoneroj kaŝata.

Helen’, imagu la miron 
De la malriĉaj infanoj: 
Ili vidis belan kukon— 
Kaj al ili mankis panoj 1.. .

IA,' . ' ~
Sed la patro al baptano.
Kiu ofte helpis lin, 
Donacis tiun ĉi kukon, 
Eĉ ne. inai ferminte ĝin.

•Je 1’seikvanta tag' la reĝo 
‘'Ripetante la promenon, 
Miris tre, ĉar la botisto 
Ankoraŭ kantis la jenon :

«Riveretoj al riveroj, 
Kun ili fluas al mar’ ; 
Sorto naskis min malriĉa.
Ne helpas labor’ kaj ŝpar ».

La reĝo lin alvokinte
Diras kolere al li :
«Kie estas Foro, kiun 
Mi en kuk’ sendis al vi?».

Nun la botisto tremante
Rakontas la puran veron ;
Kaj la reĝo en kompaton 
Ree ŝanĝis la koleron.

Kaj li dil is : «Prenu sakon, 
El mia trezoro ĉi 
Da ormono ĝin plenigu, 
Kaj Foro estas por vi».

Prezentu al vi, Helena. 
La ĝojjon en lia koro. 
Vidante ke por la liloj 
En la sak’ estas trezoro I...

Li la sakon pleniginte 
Metis al la ŝultro forta ;
Faris paŝojn kvar... se tiiomi1, 
Kaj subite falis morta I...

Lia dekstra man’ paperon 
Tenis kun tiuj-ĉi vorto.,, 
Kiujn—tiel oni kredis— 
Skribis superhomaj florioj :

«Li devis esti malriĉa, 
Kaj vi volis lin riĉigi; 
Nun, kiam li estas morta, 
Provu do, lin revivigi !.

Esperantigis
Francisco V aidomiro Lor&nz
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Generalo Joffre kaj Esperanto
Trafoliumante malnovajn ĵurnalojn, mi 

renkontis en «Franca Esperantisto», 1909, 
marto, paĝo 58—jenan kroriikaĵeton :

«Amiens, Generalo .Joffre, komandanta 
la 2-an armekorpuson, sin montras favora 
al nia lingvo kaj ĵus fariĝis patronanta ko
mitatano de la Amiens’a Grupo».

Do umi el la plej popularaj nuntempaj 
liomoj, Ja fama generalo Joffre, estas nia 
samideano, almenaŭ laŭspirite.

D-ro Andreo Fjŝer.
(El La Ondo de Esperanto)..

Kristnasko
(MEJ)ITO)

Al S-ro OriifO Affonso Celso

Se .Jesuo Kristo estis simpla liomo, 
kvankam la plej saĝa kaj sankta cl ĉiuj, 
kial ni memorigas ĝis nun lian nasktago!) ? 
Kial la civilizitaj popoloj elektis tiun tagon 
kiel komenciĝon de nova tempaĝo, la epoko 
de la granda j depostuloj kaj de la noblaj 
idealoj ?

• •

Mi bone scias, ke laŭ certa evoludok- 
trino, la Kristanismo, same kiel aliaj reli
giaj aŭ filozofiaj sistemoj, estas nur pro
duktajo de iu etapo de la lioma evoluataj. 
.Jesuo estus do trovinta konfuzaj en la (medio 
Jakobiajn idealojn kaj lamalavorájn prin
cipojn, kiujn dum jarcentoj la homaro estus 
prilaborintaj. Nemezurebla genio, Li faris 
nenion alian ol personigi unu epokon kaj do
ni korilon, per Evangelio, al la doktrino, 
kiu estis latenta en multaj fruntoj kaj ĵor,- 
miĝadis en sennombraj koroj.

Sed tiu sistemo instruas eraron. Neniu 
filozofo, neniu saĝulo sukcesis iam submeti 
la defalintan naturon homan nek en la ho
man koron inokuli aron da koniraŭpasiaj 
principoj kaj procedm|anieroj por lio, ke la 
homaro marŝu sur nova vojo.

Kaj tio ne estas ĉio. Kiam maltimema 
pensulo sin levas por propagandi fragmentan 
reformon aŭ neplenan sistemon, li ĉirkaŭas 
sin per kleraj kunuloj kaj liaj paroloj cimas 
el la akademioj al la altrangaj klasoj de, la 
socio. Plej ofte, eĉ unu eho ne resonas ve
la suferanta kaj senkultura popolo. Kaj post 
kelkaj jaroj la doktrino kaŝiĝas en forgesita 
paĝo de la historio, kiel neutila meblo en 
malluma domangulo.O

Jesuo iie procedis tiamaniere. Li disiĝis 
de la malhumilaj saĝuloj, evitis la luksajn 
palacojn kaj, trairante la poeziplenan kani 
paron, kiu ĉirkaŭas la lagojn de Galileo, Li 
predikis al la humilaj kaj malriĉaj la kre. 
don konifortantan kaj la sanktigan moralon 
de 1’Evangelio.

Ĉe vojkurbo, 
de monteto, la Diaj lipoj sin mali'finadis 
por instrui, kiel pura fonto elverŝas per. 
kristalaj .kantantaj ondoj la fluaĵon sensoi 

apud lilio, sur la supraĵo

figan.
Ankoraŭ pli. Se la sistemo malpia-evo 

Inisma estus vera, la Evangelio estus unue 
akceptita en la patrujo de Jesuo, antaŭ ol 
disvastiĝi sui’ la tuta mondo.

Okazis kontraŭe. Tiel la Kristanismo 
ne reprezentas etapon de la spirita disvol 
viĝo de la homaro, ke Jesuo estis kalum^ 
niita, persekutita kaj mortigita kiel malbo 
nulo precipe de la klerularo de sia lando.. 
Tiel la Evangelio ne rezultis de la lioma in
teligenco, ke ĝi estis tutkore akceptita dé 
la idolanoj, inter kiuj vivadis multaj po
poloj sencivilizaj, malaitiĝintaj adorantoj de 
dioj ridindaj kaj kruelaj.

Tamen, laŭ la principoj de la supreci,- 
tita sistemo malpia, .Judeo devus prezenti 
simpatian medion kaj malamikan la idola 
nano...

La fenomeno ankoraŭ ripetiĝas, ĉar la 
hebrea popolo-unika akzeinplo l-senpatru 
ja kaj disigita, ne perdis sian personecon, 
kaj daŭras kontraŭvole kiel atestanto firma 
kaj fidela de la plej notinda okazaĵo historia. 
Kaj tiel daŭros, ĉar la profetaĵo ne mem- 
segos.

Li vere estas Mesio. En la momento |do 
en kiu ĉiuj kuniĝas en la preĝejoj kaj en la 
hejmoj por adori la ridetantan Dion—lnfa
non ĉesu ĉiu malbonsento, Ciu tintado de ar 
miloj, ĉiu kolera dentgrinco, kaj ĉe neniu Ja 
Dia Savinto estu kvazaŭ iluzio, kiu for
miĝas en la koro por malaperi en la cerbo...

Artikolo originale verkita kaj fra
gmente tradukita de,

Haroldo Amaral.

Pien vespere, sub multfolia arbo, fiksan
te la nubojn tra la foliaro, mi ĝuis la karesi-
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eman venteton, kiu min dorlotis, klinita sur 
benko de 1’ placo.

Mi havis kiel kunulon la gardiston, kiu 
dormetis sub laŭbo el bambuoj kaj la ĝar
deniston, kiu memorigis popolan kanteton 
de sia vilaĝo, ellasante akordojn el voĉa or
gano bone agordita esprimantajn poezion 
ile superega sento de amo, safv.la.doj de 1’ 
familio.

Multaj rozarbetoj nuancis per la kolo 
roj de siaj rojzoj la liman horizonton en 
bedo de 1’ ĝardeno.

Vojoj disputis malrektajn direktadojn fa
rantaj labirinton, kien mia rigardo sin per
dis alportanta mian penson al la ebriiĝo 
per aromoj inter diversaj floroj.

Birdetoj gaje trilis kaj ofte venis si
diĝi apud mi.

En lago, kelkajn metrojn miaflanke, ba 
lis purpuraj kaj oraj fiŝetoj, dum ermenaĵo 
dolĉe glitis en tiu trankvila akvo, rava maro. 
ĉar estis tiel, ke mi ekidealigis ĝin.

La suno foriris orante ĉion en sia trans
iro kaj sin kaŝis en la sunsiibirejfo, la Jilino 
sciema venanta observi ĝin alportis la no
kton en stelkovrilo kaj rebrilis en la spe-' 
gulo de 1’ akvo, kiun mi fiksis raviĝinta.

Poste, profunda silento. La gardisto dor
mis...

La ĝardenisto ĝuis, eble, la karesojn de 
afabla edzino kaj la kisojn de minia fili
neto kaj mi admiris la Naturon en ĝia kons
tanta evolucio kaj sentis min feliĉa, mal
granda admiranto de 1” senlimeco.

Mi aŭdis la krakon de 1' sablo en la vojo 
tie inter la arbetoj. Mi aŭskultis kaj malrapi
daj paŝoj direktiĝis apud min. Mi fiksis 
atente kaj vidis du blankajn imagojn kiel 
fantomojn de amo gvidatajn de Kupido, 
kiuj alproksimiĝis orantaj, unu en la alia, 
ĉirkaŭitaj de aŭreolo de 1’ iluzioj -estis ge
fianĉoj, kiuj forkurantaj el mon ia molviĝo 
venis provi kisojn fle amantaj geedzoj ĉe la 
lunbrilo...

Mi juĝis min ĝenulo kaj koleriĝis, 
mi estis en tiu sanktejo de I' leliĉeco, 
rni iris ilin konfuzi...

Ili sidiĝis miaflanke, feliĉaj, gaje 
ante sekreton, kiun mi ne aŭdis, ĉar ili 
ktis lipon sur lipo., .sed mi vidis, mi vidis, 
ke ili sin amis

La junulino, surprizita, per ekterura 
krio vekis min...

Cio estis bela sonĝo, kiun la neprudenta 
gardisto finigis.

Tradukis — Antoninha Barum
' Pelotas.

ĉar 
ki<\

gu
di-

• •

• • •

La turto kaj la nizo
Ia turteto dolĉe kveris apud la nesto, kie 

ĝi havis la idojn, kiuj eksciiĝis kanti.
Subite iu nizo, kiu ĝin observis en la 

aeroj, malaltiĝis sur ĝin kaj forportis ĝin 
en la ungegoj.

La malfeliĉa turteto bone vidis, ke ĝi 
tuj moros, ke ĝia; petegoj estus senutilaj ; 
sed, pensante pri la idetoj, kiuj restis en la 
nesto alvokantaj ĝin, ĝi diris al la nizo per 
la plej kortuŝanta voĉo, kiun ĝi povis :

— «Allasu al mi la vivon, ho 1 nizo. por 
ke miaj senkulpaj idetoj, ankoraŭ tiel mal
grandetaj, ne mortu de malsato nek de 
malvarmo. Se vi ankaŭ havas neston, me
moru tiujn, kiujn, vi lasis tie, kaj, je ilia 
nomo, mi petas de vi la vivon de la miaj».

Seri la nizo malpioplene respondis:
— «Via voĉo estas dolĉa kaj karesema, 

sed ĝi ne kortuŝas min. Tute ne interesas 
min la sorto de viaj idoj. Mi estas vin mor
tigonta: mi estas pli fo ta ol vi...»

Kaj tion ĝi plenumis.
Post malmulte da minutoj, ĝi revenis al 
nesto, kaj, kiam ĝi alproksimiĝis, ĝi

• • •

sia
ellasis teruran krion.

.1 ’

Iu aglo jus alvenis, kaj tuj ekmanĝe- 
gos la nizidetojn.

Tiam la nizo siavice petegis:
— «Aglo kompatu miajn idetojn.»
— «Ne; respondis la aglo — giaj pet

egoj kaj viaj plendj estas senutilaj; mi tui 
ekmort.igos vin kaj viajn idojn, same kiel 
vi mortigas tiujn, kiuj estas pli malfortaj 
ol vi.»

Kaj la nizo havis la saman sorton, kiun, 
antaŭ kelkaj momentoj, ĝi donis al la tur
teto.

El j loitugala lingvo tradukis.

Sebastião d'Albuquerque 

(Aracajŭ).

LA almozo
(Aluizio Aze vedo )

La almozo havas kun la kiso konfor
mecon, kiu igas ilin gemuloj.

La. almozo estas la plivastiĝo de 1'bon
farado, kiel la kiso estas la plivastiĝo de 
T amo.

Ambaŭ devenas de la koro, kunportas 
la samajn flugilojn, flugas al la sama idealo.



La mano, kiu donas, estas kiel la buŝo, 
kiu kisas, kun la diferenco jena, ke en la 
kiso la plej feliĉa estas la ricevanto kaj en jia 
almozo la plej feliĉa estas la donanto.

Sed, vere, tiel la almozo estas la kiso, 
kiel la kiso estas la almozo, por kiu la 
almozo esias kareco kaj la kiso helpo.

La almozo estas la. karesemo de 1’ bon
farado, kiel la kiso estas la bonfarado de 1'
karesemo.

La almozo estas ĉiam karesema dorloto 
de amema mano ; la almozo estas la kiso 
donita de la animo, kiso karese demetita sul
la etenditan manon d,e 1’ malsatuloj. Estas 
la kiso la savonta almozo ĵetita Sur la 
buŝon de 1’ ammalsatuloj.

Ve al la malriĉuloj, al kiuj malavaraj 
manoj ne helpas ; sed ve multe pli al la mal
feliĉaj amantoj, kiam ne ilin helpas la bon
farado de certaj savontaj lipoj!

Tradukis
J Conto Fernandes.

Brazila Gazetaro kaj Esperanto

Jen estas lu listo de la (k*  ni ricevilaj brazilaj 
gazetoj kaj revuoj kiuj dum la lJl. duonjaro 
publikigus artikolojn kaj informojn pri Esperanto.

Maranllào. O Norte (Barra do Corda-.)
Kio Grande do Norti*.  I (Mosso-

rú.)
Bahia. — A Bahia (S>. Salvador.)
Espirito Santo. - c Alegrenne (Villa do 

Alegre.)
ŝtato Kio. A Hapucaia (Sapucaia,)
S. Paulo. — A Tribuna (Santos), Volkx- 

f reumd (S. Paulo), O Clarim (Mattão.)
S. Catharina. — Oriente (Florianopolis.)
Kio Grande do Sni. — Eternidade (Porto 

Alegre), () Brami Philatelico (Cachoeira), J Lan
tema kaj A Opinião Publica (Pelotas.)

Matto G FOSSO. — J Liça (Cuvabá.)
Rio de Janeiro. — O Imparcial, <) Paiz, 

Correio da Homha, Gazeta de Noticias, Jomal 

do Brasil, zi Hua, /1 Noticia, A Tronibeta, zi Epo
ca, l nido Postal, Gazeta Suburbana, O Refor

mador, t) Tico-Tico, A G*uerra  Europea.

KRONIKO
Ceará. La «Duagrada Laborista Ler

nejo», kies direktoro estas nia fervora sami
deano s-ro .Moacyr Caminha, malfermis kur
son tle Esperanto sub la gvidado de s-roj Ca- 

minha, Eurico Pinio kaj Manoel de Queiroz.
La officialaj lingvoj de tiu ĉi lernejo, kiu 

estas subvenciita de 1’ŝiata registaro, estas 
la portugala kaj Esperanto. S-ro Moacir Ca
minha malfermis ankaŭ kurson de Esperanto 
per korespondado.

-Oni komencis la laboron pri
Brazila Kongreso de Esperanto, kiu 

Aracaju duni la monato Januaro 
kursojn

Sergipe
la 6 a 
okazos en 
de 1917. En Marto malfermiĝis la 
de Esperanto Klubo de Aracajŭ.

Bahia. Transloĝiĝis al Bahia 
vora samideano, s-ro Arminio de

nia fer- 
Morao.f. 

Tie li intencas daŭrigi la propagandon de 
nia kara lingvo.

ŝtato Rio- -La 23-an de .Januaro okazis 
en NHeroi bela festo profite de «Dispen
sario S. Vicente de Paulo», dum -kiu oni kan- 
tis la Internacian Marŝon.

Bio <le Janeiro.—La 3-an de Januaro 
okazis la posedo de Ejena nova estraro de 
«Brazila Esperantista Klubo» : Prez.—Elpi
dio de Castro ; vicprez.—Adilir de Souza e 
Silva; Ia sek.—Victor Ferreira Alves; 2a 
sek.—Ignacio Cerqueira kaj kas.—Octavio 
Macedo. En la sidejo-de tiu ĉi klubo funkcias 
kurso sub la gvidado de s-ro Carlos Vel- 
loso.—Okaze de Iesto organizita de «Centro 
Civico Sete de Setembro» la Internacio, M ari
fo de E. Wanderley, estis kantita de bidaj 
fraŭlinoj kun granda sukceso.—En Quinti
no líocayuva, ĉirkaŭaĵo de Rio. fondigis «Es
peranto Futbala Klubo», kies anoj uzas kos
tumon kun verda stelo.—La almanako de 1’ 
ĵurnalo Correio da Manhã publikigis longan 
artikolon de d-ro Venancio da Silva pri 
' Esperanto en la Scienco”.—La 6-an de Fe
bruaro okazis la 23:' kunveno de «Virina Kiu 
bo" ĉe Ia anino s-ino Isaura de Barros Tei
xeira. Oni decidis, per propono de 1’ Ia se
kretariino f-ino Irany Baggi de Araujo, a- 
ranĝi specialajn kunvenojn nur por lernado 
kaj praktiko tle Esperanto. S-ro A. Couto 
Fernandes estis elektita por fari parolade
ton pri gramatika temo. Post la kunsido oni 
deklamis en portugala, franca kaj esperanta, 
lingvoj.

—La bela ilustrita revuo «Jurnalo de 1’ 
Junulino» publikigis fotografaĵon de «Es
peranto Klubo de Aracajŭ».

—"O Imparcial” publikigis bonan ar
eolon pri la respondkuponoj kaj la servoj 
farataj de U. E. A. dum la milito.

—Je la 2a de Aprilo okazis la 24a kun
veno de "Virina Klubo" organizita de f-ino 
Avany Soler do Couto. Bela festeto, kiu, 
finiĝis per balo.

* 1

>

>



BRAZI LA ESI‘EKAN'l’ISTO

— Brazila 
la 5a Brazila

Kluho "Esperanto
Kongreso de Geografio, kiu

okazos <*n  Bahia dum la proksima monato 
Septembro.

— Sro A. Couto Fernandes,'prezidanto 
de B. L. E., malfermos kurson de Esperanto 
je la 4a de Maio, en la sidejo de Brazilia 
Klubo ‘"Esperanto.

Santa Catliarina.— Bona artikolo Ie
s-ro Gustavo Neves pri la lingvo Esperanto 
aperis en «O Imparcial», ĵurnalo .Ie FZo- 
riano polis.

A. C. F.

0 Esperanto no Estrangeiro
grupo de esperantistas kin

ao Victoria ami Albert Mn*  
A clles se juntaram gran.Ie 
Chai liam. Hasti ngs, e .de 

—O London Club ooni
realizar conferencias sobre diversos assum-

Almanach de Esperanto, de Mos
her publie ido. Os grupos <espe- 
aetividade, havendo reuniões onde

Esperanti» 
pleno 
Curso 
(i rn po 

resul,- 
resumo 
grande 

, energija actividade e progresso reai. 
a capital militar do norte da Inglaterra,

Foi

Inglaterra l m
Urinos fez uma visita 
seurn, South Kensington. 
numero de pessoas de
todas a«s partes de Londres, 
t imia a 
p tos, sendo usado pelos oradores sómente o Esperanto. 
A pedido da Women’s Civil Corps, Willesden Com- 
pany, o sr. B. E. Long falon sobre. «O 
e seu uso no serviço da Cruz Vermelha».
o successo, tendo-fie inscripto 14 senhoras no 
aberto.— Em Halifax fundou-se o Laborista 
Esperantista, do qual se esperam grandes 
fados.—O Grupo de Paignton publicou uni 
dos seus trabalhos, no qual se evidencia 
enthusiasmo, energija actividade e progresso 
— Em York.i
o grupo local progride, satisfactoriamente.—A Ysta- 
lyfera (Paiz de Galles) chegou uma russa das pro
vincias balticas, fervorosa c habil esperantista. Este 
simples facto encorajou a propaganda, local, porque os 
esperantistas sentiam praticamente que o Esperanto 
6 conhecido c estudado em todo o mundo.—Em Brix- 
ton realizou-se uma importante conferencia. pelo sr. 
M. C. Butler, sendo permití idas as objecções. () nu
mere >e vigor dos argumentos a (pie o conferencista 
responduu com successo, mostra o interesse (pie o Ef 
peranto desperta.—A Escola Duke-street. de Balli, uma 
das mais importantes escolas de meninas (Festa cidade 
permittiu a abertura de um curso de Esperanto. Tam
bém na. Escola Technica foi iniciado um curso para 
preparar candidatos aos rigorosos exames de Espera- 
to da Camara do Commercio de Londres. —Em Bir- 
mingham os esperantistas se mantém em grande acti
vidade: cursos, conferencias, reuniões para a pratica 
da lingua, etc., tros vezes por semana.— Em Cardiff 
verificou-ee a sessão annua! da Sud-K rimruja Ligo 
Esperantista. Depois de um jantar intimo, palestras 
sobre viajen^ e visitas a museus, cantos, projecções

luminosas.—Em Leeds realizou-se a Conferencia da 
l’’ederação de Yorkshire, a que compareceram cem sa- 
mideanos. Do programma constou uma serio de exerci- 
cios de primeiros soccorros por boy-scouls^ que ap- 
prenderam o Esperanto ha pouco tempo. Fm dos ra
pazes deu as vozes necessárias em Esjieranto, sendo 
comprehendido <• obedecido com enthusiasmo. Segui
ram-se cantos, monologos <• a comedia «Gustumu la 
pudingon».— Em Partick continua a celebrar-se pre
dica religiosa uma vez por mez, sempre concorridas e 
em Esperanto. -A 13a Cmiferencia Semestral teve 
logar no Lund\s College. Compareceram represen
tantes rle Birmingham, Coventry, Kettering, Rugby, 
Wednesburv, willenhall e Wolverhampton.—Fazem- 
se preparativos para o 9° Congresso Britânico de Es
peranto, a reunir-fie em York, de 10 a 13 do Junho.— 
Samideanon de Accringhton, Blackburn, Bury e Col- 
ne visitaram os esperantistas de Burnley, e fizeram 
juntos importante propaganda.

Kussia.—Ò 
cow, continua a 
ranttstas estão em
são tratados, em Esperanto, assumptos da actualidade. 
e. factos da vida russa. A uma das ruas de Sloboda 
foi dalo o nome «Esperanto». Em Astrakan foi aber
to um concurso litterario em Esperanto. Em Riga fo
ram postos á venda lxmbons e chocolate «Esperanto».

-No Instituto Polyteclinieo Feminino, de Petrografio, 
realizou-se uma conferencia, imme 4 ia lamente seguida 
da fundação de um gi/upo c da aliertura de um curso, 
(pie. funcciona aos sabbados. Em Nova Circa.ssia está 
em phma actividade um grupo pequeno, mas energico. 
Esta promissora aggremiação edita um jornal manus
cripto, em (pie todos os membros devem collaborar, e 
eff(‘ctivamente collal>oram, escrevendo (píer trabalhos 
originaes, (píer traduzidos. Em Tchita, o‘ sr. A. Ba- 
hoczy, prisioneiro de guerra, dirige um curso em 
(pie estão inscriptos os officiacs húngaros aprisio
nados.— Funccionani regularmente cursos em Rozlov, 
Tiflis, Kiev, Ostrogojsk, Jurgev. Astrakan, Irku- 
tsk, etc.

França. Em Auger?
Esperanto, 
costume, pelos 
xados pela cidade.—Em Paris, 
em 
grupos foram dispersados pela 
ganda se faz nas trincheiras e 
tração.

Hollanda .—Realizou-se 
nião trimensal da Liga Esperantista Neerlandezu.— 
Na séde do grupo Fine ĝi venkos, de Haya, o sr. H 
F. Pothast fez uma interessante confeivncia em Es
peranto sobre Liège. O sr. 
o commercio da Índia.—A 
de Rotterdam recebeu uma 
de um museu esperantista.

s recomeçaram os cursos de 
tendo sido os annuncios feitos, como de 

jornaes e por meio de cartazes affi- 
continúam as reuniões 

resumido numero de loeaes. Grande numero de 
guerra. Hoje a propa- 
nos campos de concen-

em Haarlem a reu-

\V. F. Lutter 
commissão de 
proposta para

falou sobre 
propaganda 
.t fundação
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Allemailha.—O governo militar de Zossen per
mittiu officialmente o uso do Esperanto na correspon
dencia dos prisioneiros de guerra.--A municipal idade 
de Leipzig concedeu ao Saksa. Esperanta Instituto uma 

firma coni
ca fé, fez ini-

Em Aŭgsburgo.

de Dres- 
cartazes
Foi,
tinha

subvenção annual de 590 marcos. A 
mercia! Hag, de Bremen, negociante de 
primir um catalogo em Esperanto, 
o professor Ledermann dirige uni curso Ixmi concor
rido no Gymnasio Real.—Em Bromberg está um po
laco que é; visitante assiduo do grupo local.—Depois 
da explosão da guerra, a livraria Flõssel, 
den, foi obrigada pelo povo a retirar os 
«Iei on parle françats» e «English tfpc ken», 
rém, conservado com applausos o cartaz (pie 
cripto «Oni parolas Esperante».

Hespanha. Realizou-se o 6.0 Congresso

po-
es-

jo te resse e muitas adhesôes 
mesmo de alguns hostis. Em 

o Congresso annua] dos espe- 
tendo sido escolhida a cidade

_ _ ĵ 1 ĵ 1

Esperant ista Societo 
no Atheneu Comrner- 

solemne commemorat.iva 
Zamenhof. Falla- 

Roberto Morenton, 
Moura. Nos inter-

da 
Federação Esperantista Catala, em \ danova I Geltru. 
e ao mesmo tempo o \ Jogos Floraes Internacionaes, 
que despertaram grande 
de indifferentes e até 
Junho se effectivará 
rantistas hespanhoes. 
de Reus para séde .A cominissào de honra ó’ presidida 
por, S. M. Affonso Nili.

Suissa. Em Genebra a vida esperantista des
perta. da crise passageira .0 grupo hi stelo recomeçou 
os seus trabalho, fazendo reuniões e estabelecendo 
cursos.—Reappareceu o Svisa Espero, orgão official 
da Svisa Esperanta. Societo, que tinha suspendido 
a publicação por motivo da guerra.—() grupo de Ber
na. reune-se semanalmente e realiza uma S(*ssâo  litte
raria todos os mezes. Em Lugano fundou -se um grupo 
de Esperanto, que realizou, para começar, uma festa 
magnifica de propaganda.

Portugal.—A «Lisbona 
realizou no dia 15 de Dezembro, 
ciai de Lisboa, uma sessão 
do anniversario natalicio do l)r. 
ram os srs. Rodolfo Horner, : 
Eduardo Moreira e Carneiro de 
vallos foram executados trechos de musicas e recitaiilas 
poesias esperantistas. Os principaes joruaes de Lisboa 
publicaram longos artigos dos srs. Salda rtha Carreira e 
B. Martins d’Almeida e noticias detalhadas da 
cwperantista. Citaremos os jornaes: O Mundo, O 
O Seculo, A Capital, Diario de Noticias, O Dia o 
cta. Também em Loa nda (Angola), o 
Loanda Esperantista Grupo, festejou • 
o anniversario do dr. Zamenhof.

Italia.—O dr. Stromboli, 
fez uma brilhante conferencia 
e a Guerra», na Universidade 
— Funccionam cursos em Trevisa, Bolonha, Verona, 
nas universidades de Genova e de Padua. 0 Espe
rantista Grupo de Cremona 
Camara do Commercio.

(• rocia.- Em Salonica 
Esperantista Asocio, que já

festa 
Paiz, 

A Lu - 
local,.grupo

eo nd i gu amen te

velho
sobre
Popular iie Genova.

e

propagandista,
«O Esperanto

recebeu uni subsidio da

fundou-se a Socialista 
conta 35 membros.

i
Nos lia ir ros de Kanda 

abriram-se cursos.
o «Studenta 

Universitato».
(pie compareceram

c Ushigome, 
Fundou-se na Univer- 

Grupo Esperantista de 
Effectivou-se o jantar 

numerosos sami-

So-
Karbin. —A Tokia Esp. Societo continúa a 
regularmente todas as quartas-feiras. Em 
realizaram-.se reuniões em honra de sami-

çt u o
festejou com uni banquete o 

sua fundação.
cc i (‘bra

e «Para os japonezes o 
Esperanto ?» A. lokosa Esperantista. 

10° anni versa-i 
O grupo esperantista de Ka

as suas sessões duas vezes por mez. 
a. Liga Esperantista. A gazeta Hoku- 

semanalmente uma secção de 
festi van ie nte. u m sam id ca no 
fluentemente eni Esperanto, 

(‘special do grupo local no 
Jokohama continua com suc-

recebido 
exprimiu 

sessão

Sakai o Sr. Sakagami 
a gazeta de propaganda

a Ĥina Esperanta Aso- 
Foram vendidos HS.OfJO 
Kurso”. Diversos jor- 

o Espe
grande
Cominercial» contém 

/)r. L. L. Zamenhof, 
constituindo um resumo 

uma pequena

Sha n gha i, 
regularmente.

” Koresponda 
secções de informação sobre

(l icciona r io rece m - publ k-a( k) pe 1 a 
as palavras Espe*  

com informaçõ|e!ò 
da historia do Espe- 
de Zamenhof. Embiographia

Escola Technica, de Human 
Esperan to.—Eni Na ngk i ng

Persia.—Eni Teheran fundou-se o «Grupo Es
perantista». A grammatica» e o diccionario em lingua 
persa- já estão promptos, faltando apenas a parte lit
teraria.

•lapao.
de Tokio, 
sidado Imperial 
Tokia Imperia 
esperantista, a 
deanos de Tokio c um esperantista russo. Foi exhibida.
uma. photographia dos membros da Mamĝuria E. 

cie Io de 
reuni r-se 
Iokoska, 
deanos que voltaram de excursões, ou que visitaram 
a cidade. -No diario Buson Shintbun appareceram dois 
artigos do sr. I\. Ossaka, sob os titulos «A infidelidade 
dos t raduetores japonezes» 
inglez 
Societo 
rio de 
nazana
Foi instaIIada 
roko. Sh imbnn publica 
Esperanto. Foi 
chinez, (pie se.
Em Hiroshima,

11tseii l’edagogico. Em 
cesso o emso dirigido pelo Sr. Chif, (pie alii vae pro
positalmente de Tokio.—Em 
continúa a editar a sua enista

K agi roí.
China—Em

cio funccionu 
exemplares do 
naos a briram 
ranto. (> 
«Imprensa 
romio e 
precisas, 
ranto e
Foochow constituiu-se o Esperantista drupo.— Es

cola de Direito e na 
funccionam cursos de »^rvz.
a Escola Normal Official admittiu nas secções em que 
está dividida, o ensino do Esperanto.—Em Hongkong 
fundou-se o Esperantista Grupo.

Estados Unidos.—Em Norfolk os esperantistas 
locaes organizaram uma exposição, que despertou 
grande curiosidade. Ao Officio Divino, então realizado, 
compareceram 128 pessoas. Todo o ritual e predicas 
foram feitos em Esperanto. A Pola Esperanto-Aso
cio, de Detroit, elegeu nova administração. Reuniu se 
regularmente duas vezes por semana, e mantém 
cursos, cujas licções são feitas em polaco, inglez c 
Esperanto. >

N. B.
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Mevaj gazetoj ricevitaj

LA ĤINA BRILETO.—ĉiumonata ga
zeto por Esperanto. Redakcio : K. Ĉ. San. 683 
Myburgh. IRI. Shanghai. Ĥinujo. Jarabono :
0.70  Sm.

HOKU RIKU—SIM BEN. Japana tagĵur
nalo kun esperanta rubriko. Redakcio : Ka- 
nazava, Japanujo. Jarabono : 1 Sm.

ESPERANTISTOJ
l l

Uzu en via propagando mar
kojn Amedes. Lli enhavas la propagandan 
frazon «Lernu lingvon internacian Espe
ranto».

Oni da ili eldonis en ciuj lingvoj el 
Eŭropo kaj en tiuj plej gravaj el Azio kaj 
Afriko. LOO markoj en sama lingvo kontraŭ 
4 respondkuponoj Serio de 50 diversaj lin
gvoj 2 respondkuponoj.

Sro. JOAN AMADES
Pen de la Creu 10

(Hispanujo)

INSTRUNENTOJ!!
KAJ (TIUSPECAJN ILOJN EL EUROPA 

AŬ USONAJ FABRIKEJOJ

h
por termezuristoj, 

emiistoj, kuracistoj kaj 
aliaj sciencaj kaj teknikaj 

celoj liveras

Ciaj

1
'OhHi

105 HAWTHORNE 5TREET, T
Korespondado Eksterlanda Brocklyn, N. Y., Usono

Sajnas al ni utile rememorigi al la esperantistoj - 
kiel estas jam anoncite diversfoje en la ĵurnaloj ke 
dum la daŭro de la milito la registaro ne plu permesas 
al landoj neŭtralaj, kaj en okupado de la malamikoj, 
la sendadon de poŝtkartoj ilustritaj aŭ portretaj al 
amikoj. Oni do skribu letere aŭ sur ordinare blanka 
poŝtkarto.

Plie, por faciligi la lal>oron de la cenzuristoj oni 
estas petata skribi mallonge kaj tre legeble, laŭ 
presita avizo trovita en letero ricevita de ni:

Letters are more likelv io pass the Censor expedi- 
tiously if they are short and clearlv written.

La brièveté et la lisibilité des lettre*  permet- 
tront à la Censure d’en assurer Ia controle avec le 
minimum de retard.

(A7 ” />7y tish Espera ntis!’ ’)

A PEDRA DO ItflR
I

Casas em Prestações Rasoaveis
O FUTURO DA FAMILIA

Séde:

RUA VISCONDE RIO BRANCO, 463
-----=■■ NICTHEROY =

sa
PEÇAM ESTATUTOS

3 0- . -

S-ro Wilfiam Bailey (32, Crescent Roa.l, 
Cheetham Hill. Manchester—Angluja) dezi
ras scii, kie nun loĝas s-ro NESTOR CR AVO.

TODOS OS VALES POSTAES E REGISTRA
DOS COM VALOR DEVEM SER DIRIGIDOS AO 
SR. E. FELIX TRIBOUILLET, THESOUREIRO 
DA BRAZILA LIGO ESPERANTISTA.

Livros eni Esperanto

Acham-se à venda na Livraria Alves, 
á rua do Ouvidor, 166, na Livraria Gomes 
Pereira, á rua do Ouvidor, 91, na Livraria 
Castilho, á Rua S. José, 114 e na casa Braz 
Lauria, á Rua Gonçalves Dias, 78 ou Avenida 
Rio Branco, 142, diversos livros em Esperant

eo hi 

siis 
SKIE 
fibir 
lni
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